Hyggen Speidergruppe
Søknad om tildeling av NSF utmerkelse «Sølvulven» for Åse Lien Aaberg

Sølvulven:
Sølvulven er forbundets høyeste utmerkelse og deles ut til medlemmer som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid for Norges
speiderforbund. I kriteriene for tildeling heter det at Sølvulven deles ut for særlig langvarig og aktiv innsats. Arbeidet må ha
foregått i flere av organisasjonens ledd, og bør ha foregått på flere nivåer, som gruppe, krets og forbundet sentralt.
Forslag til kandidater til sølvulven kan fremmes av kretsledere, korpssjefer, Speiderstyrets medlemmer og generalsekretær.
Forslaget skal følges av en begrunnelse. Sølvulven deles normalt ut på Speidertinget og overrekkes av speidersjefen eller en
oppnevnt stedfortreder.
Hederstegnet sølvulven er en springende ulv av sølv, som bæres om halsen i et riflet silkebånd som er sammensatt av fargene
grønt og blått. Sølvulvens ordensbånd er et applikert liggende 8-tall som er plassert på et rektangulært bånd som bæres over
venstre brystlomme.

Åse Lien Åberg er født 14. februar 1941
Hun begynte i Røyken 1 speidergruppe NSPF (Norges Speiderpikeforbund) i 1951.
Den 11. februar 1964 startet hun med 8 jenter en speidergruppe i Hyggen.
Åse har stått sentralt i Hyggen speidergruppe siden starten. Hun var gruppeleder i mer enn 20
år og har de siste 30 årene vært aktiv som gruppeassistent, flokkleder, beverleder og har de
siste 10 årene vært aktiv stifinnerleder.
Gruppen har siden starten vokst kraftig og er i dag en av de største speidergruppene i Nedre
Buskerud krets. I Hyggen har speiding blitt en av de mest sentrale fritidsaktivitetene for barn
og ungdom og teller i år 105 medlemmer.
Av virksomheter som Åse har engasjert Hyggen speidergruppe i er det verdt å nevne:
Hjelpetjeneste, sosialtjeneste for pensjonister, flaggheising på 17.mai, uavbrutt siden 1964,
skirenn, sendt pakker til sjømenn, rebusløp, førstehjelps kurs og kurs i vinterspeiding.
Åse har også engasjert speidere og speiderforeldre siden 1988, i et mangeårig arbeid for å
sørge for rene friområder langs hele kysten av Røykens side mot Drammensfjorden.
Det bør nevnes at Åse var den første til å starte opp med beverspeiding i Nedre Buskerud
krets som et prøveprosjekt i 1992. Dette har vært en suksess og kolonien i Hyggen består i
dag av 17 beverspeidere.
Åse har gjennom årene engasjert seg i speiderarbeidet i Røyken kommune der hun har vært
primus motor og foregangskvinne i kontaktutvalget for speiderne i Røyken.
For sitt arbeid med kulturaktiviteter innenfor speiderarbeidet i Røyken kommune ble hun i
1989 tildelt” gutten i Røyken prisen” og i 1994 Røyken kommunes kulturpris for 30 års drift
innen barne- og ungdomsarbeidet.
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Åse engasjerte seg sterkt da Norges speiderguttforbund og Norges speiderpikeforbund ble
slått sammen til ett forbund i 1978. I det nystartete forbundet: «Norges speiderforbund» ble
hun valgt inn i det første kretsstyret for Nedre Buskerud Krets (NBK).
I 1982 ble hun valgt som kretsen første kvinnelige kretsleder, et verv hun inneholdt frem til
1987.
Åse har engasjert seg videre i kretsarbeidet siden starten og har i tillegg til å sitte i kretsstyret i
en årrekke, vært lederombud og ledertrener med ansvar for lederopplæringen i kretsen.
Åse har i tillegg vært en enorm bidragsyter gjennom mange års arbeid i forskjellige komiteer
og utvalg. Gjennom sitt mangeårige arbeid med ledertrening i kretsen, har hun vært med på å
forme kretsarbeidet. Få personer kan sidestilles med Åse sin innsats for det daglige
speiderarbeidet. Åse ble for dette tildelt Nedre Buskeruds krets sitt hederstegn i 2002.
I tillegg til alt dette, har Åse involvert seg i det sentrale speiderarbeidet i Norge. Hun har vært
delegat fra Nedre Buskerud krets til utallige speiderting, der hun har markert seg med klare
synspunkt på hvordan hun mener at speiderbevegelsen skal utvikles. Hun har deltatt i flere
komiteer i Norges speiderforbund som har hatt som oppgave å utvikle speiderarbeidet i
Norge. Åse har også hatt engasjement i NSF sin eiendomskomite og vært med å utvikle
forbundet sin eiendomsmasse.
For sitt lange arbeid for speidersaken ble Åse tildelt Norges speiderforbunds hederstegn i
1990 og fikk tildelt Kongens fortjenestemedalje i 2005.
Åse har privat hatt sitt daglige arbeid innen Posten. Arbeidet som landpostbud og
speiderarbeidet har gitt Åse en unik posisjon i lokalmiljøet der alle er på fornavn med henne.
Åse har nå gått av med pensjon men er like aktiv som alltid innen speiderarbeidet og
stifinnertroppen hver eneste tirsdag.
Vi ber om at Åse tildeles NSFs utmerkelse «Sølvulven» for sin altomfattende og stadige
innsats for speidersaken.
Speiderhilsen
Nedre Buskerud krets
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